397. A Testőri tervezési-szervezési feladatok megnevezésű, 10398-12 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a feladatot, információt gyűjt a védett személyről és környezetéről
Felméri a veszélyeztetettség szintjét, kockázatelemzést végez
Megköti a megbízási szerződést
Összeállítja a biztosítási tervet
Felkészíti a védett személyt
Felkészíti a biztosításban résztvevőket
Kiválasztja a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket, járműveket
Operatív központot állít fel, elemzi, értékeli és továbbítja a beérkező információkat
Kijelöli a közlekedési, az alternatív és menekítési útvonalakat, meghatározza a menekítési helyeket
Gondoskodik az épületek, járművek, helyszínek előzetes technikai és tűzszerész átvizsgálásáról
Igazodik a védett személy programjaihoz kötődő protokolláris követelményekhez
Együttműködik a rendvédelmi szervekkel és a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal,
szervezőkkel
Intézkedik az életmentést szolgáló egészségügyi háttér biztosításáról
Összefoglalót készít a megbízónak a feladat elvégzéséről, iránymutatást ad a személyvédelmet
biztosító technikai eszközök további használatához
Egyénileg és csoportosan elemzi és értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját,
teljesítményét
Dokumentációt készít az elvégzett munkáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A személyvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályok
A személyiségi jogokra és a védelmükre vonatkozó jogszabályok
A megbízási és a vállalkozási szerződésre, valamint a polgári jogi felelősségre vonatkozó általános
szabályok
A személyvédelem mint megbízási jogviszony alanyai, tárgya és tartalma
A személyvédelem ellátása során leggyakrabban előforduló szabálysértések és bűncselekmények
A szabálysértésért való felelősség szabályai
A büntetőjogi felelősség szabályai, a bűncselekmények súly szerinti kategóriái és stádiumai
A bűncselekmény fegyveresen vagy felfegyverkezve történő elkövetése, az elkövetők és az
elkövetési alakzatok
A lőfegyverek használatára és kezelésére vonatkozó jogszabályok
Az intézkedési jogosultságok terjedelme és a kényszerítő eszközök használatának szabályai
Az
információgyűjtés,
értékelés,
kockázatelemzés
és
a
veszélyeztetettségi
szintek
meghatározásának módszerei
A biztosítási terv összeállításának és az egyes biztosítási részfeladatok kidolgozásának szempontjai
A személyvédelem nyílt és rejtett, teljes körű és részleges, közvetlen és közvetett formájú
végrehajtásának elemei
A védett személy együttműködésre való felkészítésének elemei és módszerei
A biztosításban résztvevők kiválasztásának szempontjai és a feladatra való speciális felkészítésének
eszközei és módszerei
A védelmi eszközök és a járművek kiválasztására vonatkozó követelmények
Az operatív központ működtetése, a belső hírösszeköttetés és a belső ellenőrzés eszközei és
módszerei
A helyszín és útvonal-biztosítás követelményei, valamint az alternatív és menekítési útvonalak
kijelölésének szempontjai
A menekítési helyek kiválasztásának és az ott szükséges felszerelések meghatározásának
szempontjai
Az épületek, helyszínek és járművek technikai és tűzszerész átvizsgálásának, az élelmiszerek
biztonsági analízisének eszközei és szempontjai
A védett személy státuszához és a kiemelt rendezvényekhez igazodó protokolláris alapismeretek

A rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal és szervezőkkel való
együttműködés eszközei és módszerei
A személyvédelemi feladat végrehajtásának szakmai elemzési és értékelési szempontjai
A megbízónak készített összefoglaló és a belső dokumentáció tartalmi és formai követelményei
Szakmai etikai szabályok
Idegennyelvi szakmai alapszókincs

szakmai készségek:

Információszerzés
Szakmai nyelvi íráskészség
ECDL számítógép használat
Idegennyelvi szakmai kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság

